خمسة قرارات للتواصل يتوجب على الشركات
اتخاذها عام 2015
مع بداية العام الجديد وبعد أن حددنا ق راراتنا الشخصية  ،فإنه الوقت المناسب للنظر في الق رارات التي يجب على
الشركات أن تتبناها في ب رامج ت واصلها المؤسسي ..ففي الوقت الذي ي واجه العالم فيه تحديات وفرص انخفاض أسعار
النفط ،ت واصل دول مجلس التعاون الخليجي التك ُّي ف مع هذه المستجدات بشكل ملحوظ .إال أنه من المهم أيضا أن
تحرص الشركات على وضع الخطط الالزمة لإلعالن عن نجاحاتها وعن أية متغ ّي رات قد تحصل في حال تدهور
ظروف العمل .وتطرح إريكا بيتيت ،المدير التنفيذي ورئيس اتصاالت الشركات في الشرق األوسط بشركة أف تي آي
كونسلتنج ،خمسة ق رارات تقترح على الشركات أن تتبناها في ب رامج ت واصلها المؤسسي عام .2015
 - ١تأكدوا من مواكبة استراتيجياتكم ألهدافكم؟
كما هو الحال في أي نشاط مستمر ،ننسى أحيان ا ً التوقف للتأكد من أننا ال ن زال نستخدم
“الخريطة” المناسبة ،وتصح هذه المقولة بصفة خاصة حين نشعر بأننا نتحرك .ويعتبر أي
تحرك مناسب ا ً إذا كنتم تط ِّب قونه ،إال أن التحرك إلى األمام هو العنصر المهم في الواقع لتحقيق
أهداف شركتكم .لذلك عليكم التأكد من كون است راتيجياتكم ال ت زال مناسبة لألهداف التي
ّ
تتوخ ون تحقيقها ،وأن أهداف برنامج عملكم ال ت زال تواكب است راتيجيات وأهداف شركتكم،
وأنكم ال ت زالون تمنحون زبائنكم األولوية المناسبة وأنكم ال ت زالون قادرين على تحديد
اهتماماتهم وسلوكهم بالشكل الصحيح .وإذا كنتم تباشرون تطبيق برنامج تواصلكم اليوم ،فهل
سوف تواصلون التصرف بنفس الطريقة السابقة للبرنامج؟ ويجب أن تتساءلوا بصورة أساسية
ع ّم ا إذا كنتم قد أقمتم منصة عمل فريدة ومؤثرة تحمي وتعزز قيمة شركتكم؟
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تطرح إريكا بيتيت ،المدير التنفيذي
ورئيس اتصاالت الشركات في
الشرق األوسط بشركة أف تي آي
كونسلتنج ،خمسة قرارات تقترح
على الشركات أن تتبناها في برامج
تواصلها المؤسسي عام .2015

خمسة قرارات للتواصل يتوجب على الشركات اتخاذها عام 2015
 - ٢ركزوا على األمور األكثر أهمية في نظر زبائنكم

 - ٤ح ِّفزوا ثقة جمهوركم المستهدف بكم

في الوقت الذي قد تكونون فيه مهتمين جداً بما أنجزته شركتكم ،يرغب
زبائنكم في معرفة الم زايا التي توفرها شركتكم لهم .كما يرغب زبائنكم
في معرفة المزيد عن الحل الفريد الذي تتبناه شركتكم إزاء أهم قضية
تواجه القطاع الذي تنشطون فيه ،أكثر مما يريدون معرفة سجل إنجازات
شركتكم .وتريد الحكومات التي تنشطون في أراضيها من ناحيتهم ،بمعرفة
الطريقة التي سوف تعتمدونها لتوفير فرص عمل أكثر بنسبة  20في
المائة لمواطنيها هذا العام على سبيل المثال ،أكثر من رغبتهم في معرفة
مباد راتكم في األسواق األخرى التي ال تؤثر في اقتصاد بالدها .وحين
تتواصلون مع موظفيكم ،ستجدونهم بكل تأكيد أكثر اهتمام ا ً بمعرفة ما
هو التأثير المباشر ألي تغيير في است راتيجية الشركة عليهم اليوم ،من
اهتمامهم بما سوف يعنيه ذلك لسائر أصحاب المصلحة بعد  10سنوات.
واحرصوا دائم ا ً على تركيز خطابكم الموجه إلى زبائنكم على األمور
األكثر أهمية بالنسبة إليهم .

للتأكد من نجاحكم في تحفيز أصحاب المصلحة بشركتكم لكي يصبحوا
مدافعين عن ماركتكم ،امضوا أبعد من المفهوم الضيق لبناء سمعة طيبة
لشركتم وولِّ دوا لديهم الثقة بشركتكم .وذكرت د راسة أجرتها شركة أف تي
آي كونسلتنج أنه من المرجح أن يدافع أصحاب المصلحة عن الشركة إذا
كانوا يثقون بها أكثر مما يفعلون فيما لو كانوا يعتبرون سمعتها إيجابية
فحسب .وفي المتوسط ،تتمتع الشركات بفرصة أكبر بنسبة  30في المائة
في تحقيق السلوكيات المستهدفة إذا كان أصحاب المصلحة واثقين من
صحة كالمهم إذا أبلغوا الناس أن سمعة شركتهم طيبة .وتوصلت د راستنا
إلى أن الثقة كفيلة بتحويل أصحاب المصلحة إلى مدافعين عن الشركات،
وهو أمر ال تستطيع السمعة الطيبة بمفردها القيام به.

تعتمد سمعة شركتكم على آراء طيف واسع من أصحاب
المصلحة ،بدءاً من المستثمرين والموظفين وأجهزة
اإلعالم ووصوالً إلى الزبائن وصانعي القرار والجمهور
بصورة عامة.
تح ّروا الد َّقة والتع ُّمق في تحليالتكم
َ -٣
تعتمد سمعة شركتكم على آراء طيف واسع من أصحاب المصلحة ،بدءاً
من المستثمرين والموظفين وأجهزة اإلعالم ووصوالً إلى الزبائن وصانعي
الق رار والجمهور بصورة عامة .وفي الوقت الذي تعكفون فيه اآلن على
إعداد خطاباتكم بما يتناسب مع اهتمامات كل مجموعة من المجموعات
المعنية ،ال تكتفوا بالتك ُّه ن بأهم األمور في نظرهم ،واستخدموا أدوات
تحليلية قادرة على قياس مدى حسن سمعتكم لدى تلك المجموعات ومدى
ثقتها بكم .إذ إنه سواء كنتم ُت َق ِّي مون خطاباتكم الخاصة بدخول أسواق
جديدة أو تلك الخاصة باستقطاب موظفين جدداً للعمل لديكم أو زيادة
رأسمال شركتكم أو المحافظة على مصداقيتها خالل األزمات ،تشكل
البحوث واستطالعات ال رأي عنص راً مستق الً يتيح الحصول على آراء غير
منحازة حول مدى صالحية تلك الخطابات.

 - ٥اجمعوا بين أفضل الممارسات العالمية وتف ُّهم السوق المحلي
.للتواصل مع الجمهور المستهدف
بالت زامن مع تطور التواصل بين الشركة وجمهورها المستهدف ،أصبح
التف ُّه م القوي لكيفية وتوقيت وسبب التواصل مع هذا الجمهور يكتسب
أهمية حاسمة .ونظ راً لوجود جوانب فريدة خاصة بكل سوق ،احرصوا
على الجمع بين المعرفة المحلية وأفضل الممارسات العالمية للتواصل
مع جمهوركم وتحقيق أهداف تواصلكم وشركتكم .وتركز معظم حمالت
سبيل المثال على التواصل مع المئات وربما اآلالف من
التواصل على .
أصحاب المصلحة الذين يستطيعون التأثير بشكل مباشر على شركتكم.
َّ
تتمث ل المقاربة األكثر كفاءة ألفضل الممارسات في العديد من
وقد
الحاالت ،في تحديد األشخاص األقدر على التأثير في نقاش والتواصل
معهم بشكل دائم .وبغية تقليص عدد أولئك األشخاص إلى قائمة صغيرة،
ال بد من التمتع بمعرفة قوية جداً باألسواق العالمية واالقليمية والمحلية.

وإذا تبنت شركتكم هذه «الق رارات» فسوف تصبح في وضع جيد يتيح
لها تطبيق برنامج تواصل مؤسسي مب دِع وقابل لقياس نتائجه عام
 ،2015وسوف تكون في طريقها لتكوين مدافعين عنها من خالل بناء
الثقة في أوساط أهم أصحاب المصلحة بشركتكم .
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